
 

Zápisnica  
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Chyžné,  

konaného dňa 23.10.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:          Starosta obce : Peter Medvec 

                           Poslanci : P.Mladší, O.Bobka, I.Krjak, J.Zemjarová,J.Greguš 

                           Zapisovateľka : Ildikó Hladonová                                                        

                           HK: Helena Tomšíková 

PROGRAM: 

 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Pomoc samosprávam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 

          Stanovisko HK k bezúročnej návratnej finančnej výpomoci  z MF SR   

          Splnomocnenie starostu obce na podpísanie zmluvy s MF SR na prijatie    

návratných zdrojov financovania zo štátnych finančných aktív 

3. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

XIII. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. V zmysle rokovacieho 

poriadku  z 5 zvolených poslancov boli prítomní 5.  Privítal všetkých prítomných a oboznámil 

prítomných s programom  zasadnutia.  

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:   Jarmila Zemjarová, Ján Greguš 

Zapisovateľka:                Ildikó Hladonová 

 

                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Pomoc samosprávam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 

      Stanovisko HK k bezúročnej návratnej finančnej výpomoci  z MF SR   

      Splnomocnenie starostu obce na podpísanie zmluvy s MF SR na prijatie       

návratných zdrojov financovania zo štátnych finančných aktív 

3. Záver 

 

 

 



K bodu 2. Pomoc samosprávam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 

 

Starosta obce oboznámil poslancov že obec plánuje podať žiadosť o poskytnutie bezúročnej 

návratnej finančnej výpomoci z MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020. Obec ako subjekt územnej samosprávy môže použiť túto výpomoc vo 

výške 5 425 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.Finančná výpomoc môže byť použitá na 

financovanie bežných výdavkov. 
 

Hlasovanie:                     za:                          5 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

HK prečítala stanovisko k prijatiu návratných zdrojov a poslanci brali na vedomie. 

 

Hlasovanie:                     za:                          5 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

OZ splnomocňuje starostu obce na podpísanie zmluvy s MF SR na prijatie návratných zdrojov 

financovania zo štátnych finančných aktív 

Hlasovanie:                     za:                          5 

                                        proti :                     0         

                                        zdržal sa:                0 

 

 

K bodu 4. Záver 

Na záver sa starosta poďakoval poslancom a prítomním za účasť  a zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísal/(a):  Ildikó Hladonová 

 

 

                                                                       ....................................................     

                                                                                                     starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

Jarmila Zemjarová                                                                         ........................................ 

Ján Greguš                                                                                      ........................................ 

 

 


